
SIAPWS-DK     

28. august 2020 / hero 

Bestyrelsesmøde 2020-4    

 

Deltagere 

Monika Nielsen   Formand  

Thomas Dalsgaard  Næstformand 

Karsten Thomsen  Kasserer   

Ivan Lilleng   Bestyrelsesmedlem  

Henrik Rostgaard  Sekretær 

Dato 26. august 2020, kl. 8:00 – ca. 10.30. 

Sted Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 

 

Referat 

1. Kort om i går 

Vellykket workshop. Knap 15 tilstede fysisk og derudover op til 41 virtuelle deltagere, heraf 3 fra 

Norge. Karsten følger op på de norske deltagere. 

 

Der var lidt problemer med lyden til slut samt uskarp billedkvalitet gennem det meste af dagen. 

Skyldes måske problemer med forbindelsen eller Skype. Indlægget fra Paul McCann fra BIAPWS 

var godt og der var ingen problemer med billedkvaliteten. 

 

Monika sender præsentationerne ud til deltagerne og til hjemmesiden og efterspørger i samme 

omgang om tilbagemeldinger fra de virtuelle deltagere. 

 

Danske workshop planlægges fremover med fysisk tilstedeværelse af hensyn til 

netværksdannelse. Nordiske planlægges med både fysisk og virtuel deltagelse – dog med kortere 

varighed/sessioner. 

 

Næste virtuelle arrangement vil blive gennemført via Teams. 

 

 

2. Generalforsamling og workshop 2021 

Forventes afholdt i uge 5 eller 6 på COWI’s lokation i Århus eller Vejle og uden anlægsbesøg. 

Karsten undersøger tid og sted. 

Temaerne for den faglige del af dagens planlægges at være afluftning/af-iltning samt iltmåling og 

pH-måling i meget rent vand. Karsten og Henrik søger om tilsagn fra de eksterne indlægsholdere. 

 

Se forslag til program i bilag 1. 

 

 

3. SIAPWS Website 

Karsten gav en grundig gennemgang af hjemmesiden https://info.siapws.org/ 

Virker umiddelbart meget intuitiv at anvende. Diverse input til småkorrektioner. 

 

https://info.siapws.org/
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4. GDPR 

Monika udarbejder forslag til formular vedrørende GDPR – accept af at mailadresser deles ved 

indmeldelse. Forslaget deles i den nordiske organisation, så GDPR håndteres ens. Tages op som 

punkt på det næste nordiske bestyrelsesmøde 

 

 

5. Eventuelt 

Nyhedsbrev/Blogindlæg 

• Opflg. Workshop (Monika) 

• Fredagsevents (Karsten) 

 25/9 

 30/10 

 27/11 

 18/12 

• SIAPWS-DK årsmøde (Monika) 

• Matarvattenkonferensen (Roger/Jens) 

 

Godt, effektivt og udbytterigt bestyrelsesmøde. Gode mødefaciliteter og nemt at mødes hos IDA. 

 

 

6. Næste møde 

Monika har sendt mail med Doodle-afstemning om dato for næste møde. 
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SIAPWS-DK                Bilag 1 

Generalforsamling og Workshop 
Februar 2021 hos COWI i Århus/Vejle 

Forslag til Program for dagen  

Kl. 09:00 – 09:30 Ankomst og Morgenmad 

Kl. 09:30 – 10:30 Generalforsamling 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens årsberetning 
4. Godkendelse af regnskab  
5. Kontingentfastsættelse 
6. Valg af bestyrelse og revisor 
7. Diskussion af indkomne forslag 
8. Eventuelt 

Kl. 10:30 – 10:45 Pause 

Kl. 10:45 – 11:00 COWI 

Kl. 11:00 – 12:00 ”Tre hurtige fra hverdagen”  

Kl. 12:30 – 12:45 Frokost 

Kl. 12:45 – 13:10 Afluftning – vakuum/thermisk (COWI, Frank C. Andersen) (Karsten 
undersøger) 

Kl. 13:10 – 13:30 Af-iltning – katalytisk (BWT, Thomas Nymand) (Henrik undersøger) 

Kl. 13:30 – 13:50 Afluftning – membran (SILHORKO, Thomas Dalsgaard) 

Kl. 13:50 – 14:10 Pause 

Kl. 14:10 – 14:35 Iltmåling – metoder, teori, praksis, faldgruber (Insatech) (Henrik 
undersøger) 

Kl. 14:35 – 15:00 pH-måling – metoder, teori, praksis, faldgruber (Fjernvarme Fyn, Erik 
Smitshuysen) (Karsten undersøger)  

Kl. 15:00 – 15:10 Pause 

Kl. 15:10 – 15:30 NYT fra IAPWS/SIAPWS - opsamling og feedback på dagen (SIAPWS-DK 
Formand, Monika Nielsen) 

Tilmelding på følgende link: 

https://ida.dk/arrangement/siapws-danmark-generalforsamling-og-workshop-

334436#praktisk-info 

https://ida.dk/arrangement/siapws-danmark-generalforsamling-og-workshop-334436#praktisk-info
https://ida.dk/arrangement/siapws-danmark-generalforsamling-og-workshop-334436#praktisk-info

